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1) วันแรกของการเดินทาง                          กรุงเทพฯ  - สังขละบุรี 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

    สงกรานตม์อญ สงัขละบุร ี

 

06.00 น.   สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์ 
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

 อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร (อ. ทองผาภมูิ) 

หลงัอาหาร พาทุกท่านชม สะพานกระจก Khao Laem Skywalk  ถือเป็นแลนมารค์และจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเขื่อนวชิรา
ลงกรณ ์โดยที่ตัง้ของสะพานกระจกอยู่บริเวณเดียวกันกับรา้นอาหารเรือนเขาแหลม เป็นสะพานทางเดินกระจกใส ที่ใสจน
มองเห็นพืน้ด้านล่าง โดยอยู่สูงจากพื ้นดิน 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร จากบนนี ้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้
กวา้งไกล รบัลมเย็นธรรมชาติ พรอ้มสดูอากาศสดชื่นแบบเต็มปอด บรเิวณปลายสะพานมีม่านน า้ตกอนัสวยงาม 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 ที่พกั    สามประสบ รีสอรท์   หรือเทียบเท่า    (พกั 2 คืน) 
 
 
 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

ศกุรท์ี ่15 – จนัทรท์ี ่18 เมษายน หรอื เสารท์ี ่16 – องัคารที ่19 เมษายน 2565 
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 2) วันที่สองของการเดินทาง                 สังขละบุรี  
 

06.00 น.   น าท่านตกับาตรเชา้ และชมตลาดมอญยามเชา้ 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู ่วัดวังกว์ิเวการาม  ชม ประเพณีสงกรานตม์อญ ที่เกิดขึน้จากความรว่มแรงรว่มใจของชาวมอญ ชมการสรงน า้
พระผ่านรางกระบอกไมไ้ผท่ี่น  ามามดัรวมต่อกนัความยาวนบักิโล ตื่นตากบัแรงศรทัธาของผูค้นที่พรอ้มใจกนันอนเรียงราย
ต่อๆ กนัเพื่อใหพ้ระสงฆเ์ดินเหยียบบนหลงัไปใหช้าวบา้นสรงน า้ เป็นธรรมเนียมปฏบิตัิที่เกิดจากแรงศรทัธาที่ชาวบา้นมีต่อ
หลวงปู่  โดยแต่ก่อนมีหลวงปู่ รูปเดียวที่เดินเหยียบ และไดป้ฏบิตัิสืบมาแมท้่านไดม้รณภาพไปแลว้ ถือเป็นสิรมิงคลแกผู่้

นัน้ สักการะพระพุทธรูปหนิอ่อนสีขาว  ชมงาช้างโบราณ ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นชา้งแมมมอธ ภายในอาคารประดิษฐานพระ
บรมสารีรกิธาตกุระดกูนิว้หวัแม่มือขวาขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้  และกราบสงัขารหลวงพ่ออตุตมะ ”มหาวชัระแห่ง
รามญั” ผูเ้ป็นศนูยร์วมดวงใจของชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และคนไทยโดยทั่วไป  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตของชาวสงัขละบรุ ีสมัผสับรรยากาศสบายๆ บรเิวณตน้น า้ของเขื่อนวชิ
ราลงกรณ ์และชม เมืองบาดาล  วดัเดิมของหลวงพ่ออตุตมะ ซึ่งจมอยู่ใตน้  า้หลงัการสรา้งเขื่อนมานานนบัสิบปีบรเิวณนี ้
เป็นจดุบรรจบกนัของแม่น า้ 3 สายแห่งสงัขละบรุี คือ ซองกาเลีย รนัตี บิคลี่ ก่อนที่จะรวมตวัเป็นแม่น า้แควนอ้ย  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 
 

3) วันที่สามของการเดินทาง       สังขละบุรี - กาญจนบุรี  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมือง จ.กาญจนบรุี (185 กม. / 3 ชม.) 

อาหารกลางวนัที่ …. 

หลงัอาหาร น าท่านชมอุทยานประวัตศิาสตรเ์มืองสิงห ์หรือที่เรียกกนัสัน้ๆ ว่า ปราสาทเมืองสิงห ์เป็นโบราณสถานแบบขอม ศิลปะ
ลพบุรีตอนปลาย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18  มีเนือ้ที่ประมาณ 800 ไร่ ผังเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรสั ตัวปราสาทลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงศิลาแลง คนู า้ และแนวคนัดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสรา้งตามลกัษณะขอมแบบบายน ตรงกบัสมยัพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 7 ของประเทศกมัพชูาที่มีลกัษณะช่างทอ้งถิ่นผสมอยู่ น าท่านสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมใน
ยุคอดีตที่ไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทย และแห่งเดียวของโลก เสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  ซึ่งจะพาทุกท่านไดย้อ้นไปในรชัสมัยของ
รชักาลที่ 5  ทัง้สถาปัตยกรรม การแต่งกาย อาหาร ขนมต่างๆ   เดินชอ้ปป้ิงตลาดโบราณ ใชเ้งินรูโบราณ ฟังส าเนียงพูดแบบโบราณ 
หากท่านใดอยากจะเขา้บรรยากาศ สามารถเช่าชดุไทยเพื่อถ่ายรูปกิบ้เก๋ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง                                        กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู ่วัดถ า้เสือ วดัเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวตัิสืบยอ้นไปไดถ้ึงปี พ.ศ. 2514 มีชื่อเสียงเลื่องลือในความสวยงามของ
พระพุทธรูปสีทองอร่ามปางประทานพรที่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดักาญจนบุรี และพระเจดียเ์กศแกว้มหาปราสาท เป็นเจดียท์รง
แปดเหลี่ยมสีสม้ สงูใหญ่โดดเด่นอลงัการ มีทัง้หมด 9 ชัน้ ตรงกลางมีบนัไดเวียนสามารถเดินขึน้ไปถึงชัน้บนสดุ แต่ละชัน้มี
ภาพเขียนเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาและพระมหากษัตรยิช์ัน้บนสดุเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีรกิธาตทุี่อญัเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย  จากนัน้น าท่านแวะเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆ กับต้นจามจุรียักษ ์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี แผ่ความร่มรื่นดว้ย
รม่เงากินพืน้ที่กว่า 1 ไร ่ ขนาดของล าตน้โดยรอบประมาณ 10 คนโอบ พุ่มที่บานออกมานัน้ขนาดกว่า 25 เมตร  
เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 50 เมตร และสูงกว่า 20 เมตร  ในปัจจุบันจะหาตน้ไมข้นาดใหญ่แบบนี ้นับว่าเป็นเรื่องยาก
มากๆ ท าใหม้ีนกัท่องเที่ยวมาชมความสวยงามกนัอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนีบ้รเิวณรอบๆ ยงัมีสะพานแบบวงกลมที่ยกตวั
สงูเหนือพืน้ดิน ไวส้  าหรบัเป็นพืน้ที่นั่งเล่นพกัผ่อน หรือจะเดินถ่ายรูปรอบๆ ก็ไดเ้ช่นกนั 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่อ.หว้ยกระเจา ชมความยิ่งใหญ่ของ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ ์พระพทุธรูป
ปางขอฝน มีพุทธลกัษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผา้วสัสิกสาฎก พระหตัถข์วายกขึน้เสมอพระอุระ หรือ  อก พระหตัถซ์า้ย
หงายรองรบัน า้ฝน  ยงัมีอาคารนิทรรศการ ภายในจดัแสดงในหวัขอ้ "อนุสรณแ์ห่งการตื่นรู"้ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นได้
เขา้ถึง "หัวใจของพุทธะ" เพราะเมื่อเราเขา้ใจมากขึน้เท่าใด การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จะกา้วหนา้ยืนยาว และหยั่ง
รากลึกลงไปถึงแก่นได้มากขึน้เท่านั้น ปิดทา้ยที่วัดสระลงเรือ ที่ห่างกันไม่ไกล ชมโบสถ์เรือสุพรรณหงสท์ี่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.00 น.   ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อตัราคา่บรกิาร  
   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ    15,600.-บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่มท่านละ      3,500.-บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

 1. รถโคช้ปรบัอากาศ และเรือ ท่องเที่ยวตามรายการ 
 2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
 6. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์2 ท่าน ดแูลตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 3. การตรวจหาเชือ้โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชม. 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย,์ หนา้กากอนามยั, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
                                                                                 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 

 

www.chaitour.co.th 

 


